OVERSTAPPEN VOORSCHOOLS in het kort
S(B)O/reguliere school en voorschoolse
voorziening gaan met elkaar in gesprek,
beide dragen een verantwoordelijkheid in
het overstappen
De voorschoolse
voorziening brengt
indien nodig samen
met de Begeleider PO
S(B)O de actuele
specifieke
onderwijsbehoeften in
kaart

Er wordt met ouders
gesproken

Eventuele betrokken
deskundigen vanuit
IVH, IOT, SWV
worden op tijd
meegenomen

Aanmelding
S(B)O
(1%)

situatie 1

Aanvraag TLV

S(B)O levert een
deskundigenadvies

Voorschoolse
voorziening levert
een
deskundigenadvies
en het
begeleidingsplan

S(B)O vraagt
de TLV aan
bij het SWV

De TLV wordt bekostigd
vanuit het solidariteitsfonds

Aanmelding
reguliere
basisschool
van keuze
(99%)

Plan van Aanpak

Aanmelding reguliere
basisschool = zorgplicht
Toelating volgens
reguliere
aanmeldprocedure en/of
inschatting of extra
ondersteuning
noodzakelijk is. Het OT
adviseert. (Bij twijfel kan
HGD vanuit het SWV
worden ingezet)

Start
regulier

Uitzondering:
Indien regulier (nog)
niet aan de
onderwijsbehoeften kan
voldoen, er wordt
gedacht aan een
intensief arrangement.

1. Wat moet het kind
nog ontwikkelen om
de overstap te laten
slagen

3. De basisschool
organiseert de
eventuele extra
ondersteuning vanuit
SWV, IOT, JGT, Dronter
Koers

Indien na de start
regulier alsnog een
TLV noodzakelijk blijkt

situatie 2
Reguliere basisschool beargumenteert de verwijzing
vanuit Zorgplicht en vraagt via Digidoor een TLV aan.
Bij voorkeur met deskundigenadvies van eigen school.

Binnen het SWV is er een speciale
commissie toeleiding voor kinderen
die nog geen onderwijs hebben
gevolgd. Het SWV beoordeelt de
aanvraag, zorgt voor een
onderbouwing en stelt eventueel een
deskundigenadvies op.

Verantwoordelijk:
Inhoudelijk:
Voorschoolse voorziening reguliere school - OT
Procedureel:
Begeleider PO Regulier
Casus Coördinatie:
deze verantwoordelijkheid
ligt bij één iemand op de
‘aanmeldschool’

2. Wat moet de school
ontwikkelen om de
overstap te laten
slagen

4. Voorbereiding:
wenmomenten,
overdrachtsdocument,
warme overdracht

Indien het SWV op voorhand bij de
plaatsing betrokken is en de aanvraag
binnen de kleuterperiode plaatsvindt,
wordt de TLV bekostigd vanuit het
solidariteitsfonds

situatie 3
Reguliere basisschool
levert het OPP (of
vergelijkbaar document)
en een
deskundigenadvies

SMW (indien
betrokken) of
Specialist PO van het
SWV levert een
deskundigenadvies

Reguliere
school vraagt
de TLV aan bij
het SWV
versie februari 2018

